
 

 

 

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju  

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Krakowie 

Samorządowe Przedszkole nr 55 

Szkoła Podstawowa nr 34 

„Mały człowiek- wielka pasja… 

 

 

 

Szkoła współpracy. ” 

autor: mgr Paulina Serednicka 

Jedynie dzieci wiedzą, czego szukają. 

(Antoine de Saint-Exupery „Mały Książę”) 

Nie ma większej głupoty, niż oczekiwanie,                                      

że osiągnie się coś nowego, postępując ciągle w ten sam sposób. 

(Albert Einstein) 



Misja- jesteśmy zespołem! 

• Zakładam, iż jako zespół szkolno-przedszkolny odpowiadamy  
za wszechstronny rozwój ucznia od przedszkola do ukończenia szkoły podstawowej. 
 

• Misją szkoły jest zapewnienie ciągłości działań, tak by umiejętności  
    i system wartości przekazywany na etapie przedszkolnym był  
    w sposób naturalny kontynuowany w szkole podstawowej.  

 
• Dziecko, które rodzice powierzają naszej opiece przedszkolnej, chce podjąć naukę  

w Szkole Podstawowej nr 34, gdyż czuje się zintegrowane ze środowiskiem i docenia 
możliwość kontynuowania nauki w tym samym miejscu. 
 

• Rodzice przedszkolaków widząc spójność działań nauczycieli przedszkola 
     i szkoły są przekonani, iż kontynuowanie nauki w Szkole Podstawowej nr 34    zapewni 

ich dzieciom najlepsze możliwości rozwoju. 



Misja szkoły i przedszkola- 
wspólne cele! 

Nadrzędnym celem zarówno szkoły jak i przedszkola jest indywidualny 
rozwój ucznia, który powinien harmonijnie przebiegać  

w następujących obszarach: 

•  rozwoju społeczno-emocjonalnego   

• rozwoju psychoruchowego  

• rozwoju poznawczego. 

Rozwój powinien się odbywać poprzez  wsparcie i autorytet nauczyciela 
prowadzący do samodzielnego wzrastania ucznia.  

Zarówno na etapie przedszkola jak i szkoły bliskie niniejszej koncepcji są 
elementy założeń pragmatyzmu autorstwa Johna Deweya. 

Najistotniejsze będą więc: 

• Uczenie się poprzez działanie i doświadczenie 

• Indywidualizm pedagogiczny 

 



Misja szkoły i przedszkola- 
wspólne cele 

Absolwent Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 jest: 
• świadomy swoich pasji i ukierunkowany na ich rozwój 
• nastawiony na współpracę-  potrafi pracować w grupie w celu 

osiągnięcia założonych celów 
• samodzielny- potrafi odszukać rozwiązanie postawionego przed nim 

problemu korzystając z różnorodnych źródeł wiedzy 
•  twórczy, kreatywny, radosny- nauka kojarzy mu się z ciekawą przygodą 
• tolerancyjny – rozumie, iż świat jest pełen różnic, w których, 
    w celu wzajemnego porozumienia się, należy szukać jak największej 
     ilości podobieństw                                
• kulturalny- zna zasady współżycia społecznego i stosuje je na co dzień. 
• aktywny- dba o swoją sprawność fizyczną, prowadzi zdrowy styl życia 
• pełen szacunku dla dziedzictwa historycznego i kulturowego swojego 

narodu- ma wiedzę na temat historii naszego kraju, docenia ofiarność 
poprzednich pokoleń, dzięki której może żyć w wolnej Polsce, rozumie 
jak ważne jest kultywowanie pamięci o przodkach i tradycji, które 
tworzą naród. 

 
 



Wizja szkoły 

Praca Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 będzie oparta o następujące 
filary: 

• Bezpieczeństwo 

• Edukacja zdrowotna 

• Edukacja informatyczna/innowacyjność 

• Edukacja regionalna i historyczna 

• Edukacja językowa 

• Edukacja kulturalna 

 

• Każdego roku zespół złożony z przedstawicieli rodziców, nauczycieli 
oraz uczniów będzie planował zadania do realizacji w zakresie 
poszczególnych filarów. W ten sposób koncepcja pracy szkoły będzie 
na bieżąco modyfikowana, a jej realizacja będzie stanowić wspólny cel 
wszystkich podmiotów tworzących społeczność szkolną. 

 

 



Założenia dotyczące  
sposobu uczenia się/nauczania 

• Szkoła jest miejscem rozwijania kompetencji oraz osobowości 
dziecka przy uwzględnianiu jego indywidualnych potrzeb. 

• Uczymy się przez doświadczenie. Transmisja wiedzy odbywa się 
wskutek własnych poszukiwań uczniów. Nauczyciel ma być 
mistrzem wskazującym właściwą ścieżkę rozwoju, rozumiejącym   

    indywidualne potrzeby swoich podopiecznych. 

• Pracujemy metodą projektów. Nauczyciele znając koncepcję 
pracy szkoły wspólnie podejmują się zadań polegających na 
współpracy między przedmiotowej i planowaniu projektów 
edukacyjnych typu WebQuest, czy też innych alternatywnych 
działań edukacyjnych (wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi 
itp.).  



Nauczyciel- mistrz 

• Nauczyciel inspiruje uczniów do poszukiwania nowych rozwiązań, 
proponuje nowe ciekawe metody docierania do wiedzy. Jest 
autorytetem, ale nie ogranicza się do podawania wiadomości, a tak 
projektuje zajęcia, by uczniowie samodzielnie dochodzili do 
właściwych rozwiązań i poszerzali swoją wiedzę i umiejętności na 
drodze osobistego doświadczenia. 

• Nauczyciele współpracują z rodzicami wspólnie wypracowując 
metody osiągania celów edukacyjnych i wychowawczych. 

• Nie jesteśmy samotną wyspą- dostrzegamy możliwości rozwoju 
zarówno w otaczającym nas środowisku lokalnym, jak i w fakcie, iż 
dzisiejszy świat pozwala nam na szybką komunikację nawet ze 
szkołami znajdującymi się na drugiej półkuli. Ergo: ważnym jest, by  
zarówno uczniowie  jak i nauczyciele naszej szkoły nie mieli bariery 
językowej w komunikacji ze środowiskami z innych krajów.   

• Nauka języka angielskiego winna odbywać zarówno podczas zajęć 
lekcyjnych jak i w sytuacjach wymiany kulturowej, bezpośredniego 
kontaktu z dziećmi i nauczycielami z innych krajów (bierzemy udział 
w programach typu Commenius, eTwinnngs itp.). 
 



Lekcja to przygoda!  
 

• Pracując na zajęciach lekcyjnych staramy się pamiętać o interdyscyplinarności- skoro 
nasz uczeń ma być wszechstronny, lekcje też powinny być  budowane w sposób 
wymagający uruchomienia różnorodnych aktywności ucznia. 

  
• Higiena pracy. Uczniowie nie siedzą w bezruchu przez 45 minut zajęć, nauczyciele 

pamiętają, by stosować przerwy śródlekcyjne lub tak projektować zajęcia, by 
zawierały one elementy ruchu. 
 

• Edukacja artystyczna: W szkole prowadzone są zajęcia o charakterze artystycznym 
rozwijające uzdolnienia uczniów. Między innymi działa Teatr Szkolny, którego celem 
jest nie tylko rozwijanie kompetencji dzieci uzdolnionych aktorsko, ale również 
angażowanie uczniów, którzy nie chcą występować na scenie, pomagają natomiast  

     w tworzeniu dekoracji, kwestiach technicznych czy organizowaniu promocji 
poszczególnych wydarzeń. 

 
• Dziecko uczy się nie tylko poprzez kontakt z książką. Czasem skuteczniejszą będzie 

dobrze przygotowana wycieczka. Można ją tak zaplanować (w porozumieniu z 
nauczycielami innych przedmiotów), by podczas jednego wyjścia przekazać wiedzę z 
kilku różnych dziedzin wiedzy. Przeczytanie czytanki z podręcznika może stać się 
wówczas tylko zadaniem utrwalającym zdobytą wcześniej wiedzę czy umiejętności. 
Wyjścia i wycieczki projektujemy tak, by ich celem nadrzędnym było rozwijanie 
kompetencji i wiedzy określonych w podstawie programowej danego etapu 
edukacyjnego. 
 
 



Ocenianie kształtujące 

• Nauczyciele klas 1-6 stosują na lekcjach elementy oceniania 
kształtującego. 

 

• Każdy uczeń  został wyposażony w metodnik, którym 
sygnalizuje nauczycielowi, jak w danym momencie lekcji sobie 
radzi- czy potrzebuje wsparcia, czy ukończył zadanie, czy też 
jeszcze jest w trakcie jego wykonywania. 



Nauka=współpraca 

• Uczymy się od siebie nawzajem- nauczyciel jest ekspertem  

   w dziedzinie, jakiej naucza, ale może mieć jeszcze dodatkowe 
umiejętności, wiedzę, wynikające z pasji, w jakiej się spełnia 
poza lekcjami. Cennym jest, gdy nauczyciele pokazują uczniom 
swoje pasje i wykorzystują je w procesie dydaktycznym. Do tej 
wspólnej wymiany doświadczeń warto też zaprosić rodziców. 

• Nauczyciele współpracują ze sobą w osiąganiu celów 
zawartych w aktualnej koncepcji pracy szkoły; systematycznie 
dokonują autoewaluacji pracy szkoły. 

• Współpracujemy ze szkołami o podobnym modelu pracy  

i dokonujemy wzajemnej ewaluacji celów (peer review). 

 



Współpraca się opłaca! 
(współpraca ze środowiskiem lokalnym) 

                                 Nie jesteśmy samotną wyspą! 

Współpracujemy z: 
 

Radą Dzielnicy V                                            Szczepem ZHR „ Żurawie”                    Zespołem Szkół Specjalnych nr  4  

 

 

 

 

 

 

       
Krowoderską  Biblioteką Publiczną                    UP                                                              Gimnazjum nr 17 

 

 



Rola Rady Rodziców 
• Bardzo istotnym dla rozwoju szkoły jest efektywna współpraca  

     z rodzicami, którzy powinni mieć realny wpływ na realizowane  

      w szkole treści natury wychowawczej.  

 

•  Rodzice wspierają dyrektora szkoły oraz nauczycieli w realizowaniu 
misji szkoły- nie tylko poprzez pomoc w pozyskiwaniu środków 
finansowych, ale przede wszystkim poprzez inicjowanie działań 
mających na celu wszechstronny rozwój uczniów- spójny z koncepcją 
pracy szkoły, którą współtworzą na początku każdego roku 
szkolnego.  

 

• Dyrektor szkoły odpowiada za właściwą komunikację pomiędzy Radą 
Rodziców a Radą Pedagogiczną- dba, by wzajemna relacja sprzyjała 
realizacji celów postawionych w koncepcji pracy szkoły. 



Samorząd szkolny 

• To bardzo ważny organ szkoły. 

• Członkowie Rady Uczniowskiej uczestniczą we fragmencie 
posiedzenia  Rady Plenarnej, na której dokonują 
podsumowania swojej pracy w danym semestrze- mają okazję 
porozmawiania z nauczycielami, na temat tego, jak ich 
działania są postrzegane przez Radę Pedagogiczną; mogą 
wykorzystać ten moment, by zaproponować jakieś nowe 
inicjatywy.  

• Nauczyciel pełniący rolę opiekuna samorządu jest wybierany 
raz do roku przez uczniów klas 4-6 w tajnych, 
demokratycznych wyborach.  

• Jest on inicjatorem wielu ważnych wydarzeń w szkolnej 
rzeczywistości- to jeden z liderów ściśle współpracujący z Radą 
Rodziców, Radą Pedagogiczną oraz Dyrektorem szkoły. 



Imprezy integrujące 
społeczność szkolną  

ze środowiskiem lokalnym 

 Festyny szkolne organizowane w okolicy Dnia Dziecka we 
współpracy z Radą Dzielnicy V 

 

 Festiwal Talentów 

 

 Koncert Kolęd 

 

Dzień Teatru 



Baza szkoły-  planowane inwestycje wynikające  
z założeń koncepcji pracy szkoły. 

• Trwa dostosowywanie budynku do przepisów przeciwpożarowych. 

• W najbliższych trzech tygodniach będzie budowana nowa sieć 
internetowa, która jest przygotowywana pod wdrożenie dziennika 
elektronicznego. 

• Podjęto działania mające na celu podpięcie naszej szkoły do 
światłowodu. 

• W nowym roku kalendarzowym będziemy wnioskować  
o środki na stworzenie ogródka antysmogowego. 

• Planujemy: 

• Rozbudowanie placu zabaw, zagospodarowanie terenu pod 
bezpieczne spędzanie czasu na świeżym powietrzu (II semestr roku 
szkolnego 2016/2017) 

• Zbudowanie bieżni 

• Stworzenie pracowni przedmiotowych (językowej, fizycznej, 
chemicznej) 

 

 

 



Baza szkoły-inwestycje 
wynikające z koncepcji 
• Ciągłe doposażanie świetlicy w niezbędne gry, zabawki oraz meble 

wypoczynkowe dla najmłodszych uczniów, którzy chcieliby odpocząć 
po lekcjach. . 

• Stworzenie nowoczesnej pracowni przyrodniczej wyposażonej           
w sprzęt konieczny do wykonywania doświadczeń. 

• Modernizacja pracowni komputerowej  

• Zaprojektowanie wystroju szkolnych korytarzy oraz sal tak, by nie 
niszcząc świeżo wymalowanych ścian, można było eksponować prace 
uczniów. 

• Stworzenie szkolnej sceny teatralnej wraz z odpowiednim 
zapleczem  umożliwiającym rozwijanie działalności artystycznej 
uczniów. 

 



Podsumowanie 

• Jeżeli uczeń ma mieć pasję do nauki, to jego nauczyciel musi  

  z pasją przekazywać wiedzę, a dyrektor musi z pełnym       
zaangażowaniem wspierać nauczycieli w wypełnianiu misji szkoły.  

W tym celu zamierzam: 

• pozyskiwać środki finansowe w celu rozbudowywania bazy szkoły w 
szczególności, by doposażyć palcówkę w multimedia  

(w każdej klasie projektor z ekranem lub tablica interaktywna oraz 
laptop z dostępem do Internetu). Docelowo każdy  

z nauczycieli będzie posiadał tablet, który ułatwi mu korzystanie  
z dziennika elektronicznego oraz projektowanie bieżących zajęć. 

• Motywować nauczycieli do wypełniania zadań zawartych w 
koncepcji pracy szkoły doceniając ich codzienne zaangażowanie. 

 

 

 



 


